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 ביבא-לת ,ByArtProjects הירלג ,"Kairos" - ישפוח תירוא
 
 תא ושמישש ,םילודג ץע תוחול םינועש בוחרה לא םינופה ByArtProjects הירלג לש הווארה תונולחב
 תא עילבמה תפזכ רוחש עבצ הסכמ לכה תאו הנתשמ המירזב םיפלוגמ םהינפ .םיספדהב ישפוח תירוא
 עצמ .הילצרה ןואיזומב ילטנמונומה ץעה ריקב הפשחש תא תחתפמו הכישממ ישפוח .ךותיחה תוירמוח
 שי .המישרמ תינכט תלוכימ תעבונה תיטסלפ תויוויסרפסקאב ,המצע הריציל ךפוה ,ילכה ,הפולגה
 השילחמ ץעב ףוליגה תלועפ לש תויסיפה ךא ,'גדירטנק םאיליו לש שפנומה םושירל המ-תבריק ישפוחב
  .םושיר לש הז גוסל הוולנה םזיריינמה תא
 
 ,הרענו השא תיעקרקב .םיוויטגנכ הלעמ םיגרתשמ ויפנעש ,םוריע רעי לש ץע ךותיח יולת הירלגה ךותב
 ווח ומכ ונב תוטיבמ ןהיתשו ,רתוי הבורקה לע גוחמכ לטומ תקחורמה השאה לש הלצ ;וזמ וז תוקוחר
 ישפוח החיטה ןוילעה רובצמב .ךיטפירט ןיעמכ ,ץע תורוק לש םירובצמ השולש לוממ ריקה לע .תולגתה
 רוחש וידב המשר תחתמש ךיטפידבו ,תלספמה תוטירשב ןהב הפילצה רחאו ,רוחש לש תורועס תוחירמ
 ,רוחש לש תוישפוח תוכישמ תוחטומ ןימימ .ךותיחל םושירה ןיב ,םיינשה ןיב גולאיד הרציו ,רעי
 תרבוע תולגתהה תשוחת( עורה תולגתה וא ,תוננוגתה תחונתב דלי אצמנ ,רתונש רואה הווכמב ,לאמשמו
 ,לטספב םייטסילאיר-רפיה םינקויד השולש םייולת דבועמה ץעל םיספדהה ןיב .)הכורעתב ינשה טוחכ
 תינמאהש חיכוהל ידכ ולתנש המדנו ,ישפוח לש יטמרהה םלועב רז עטנכ םה ,תויחב םידקוי םהש ףאש
  .הזכ רויצ םג רוציל תלגוסמ
 
 םילפאה םימה ןיב ,ביבאה תליחתב אופק םגא לע חרק ירבשכ םיעלס ירבש םימרענ אלפומ ספדהב
 .םילפאנה םימשל )םהב הכלשוה ןבאש םימ תיילשאכ ףדה לא ימלוגה ץעה "יניע" תא הריבעמ ישפוח(
 חרזמה יספדהמ באושה יוויטרוקד טשפומ ןימכ ,תולובג תלוטנ ץעה תרוטסקטב תגראנ הטירחה תרוטסקט
 םיבשעה לפואב .תשוואמ ותוולעש רעי ,תויקפוא ץע תורוק הנומש לע ,הטרשו הריחשה ישפוח .קוחרה
 וקחדנ רבג ינפו ,רוזפ רעישב ,וזל וז תומוד ,תוינוריע םישנ יתש לש העבהה יבר ןהינפ תוארנ םיילושבש
 תויטמגינאה ?םהיניב רשקה המ ?רעיב םהישעמ המ ?וללה םינומלאה םירוביגה םה ימ .הניפה לא
 ,הדמעה - תויטמרדב םיבצומ ,עבטה לש םיטנמלאל םירקפומה שונא ינב ;הרדסה ירופיס לכב תמייקתמ
 .דחא ףוגל ןתוא תרבחמ היישעה לש תויוויסרפסקאהש ,תונצקומ הרואתו הרואפת


